
 

Hilversum, 27 maart 2020 

 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van Mozarthof, 

 

Inmiddels is de tweede week dat de scholen gesloten zijn ook voorbij. Wat doet iedereen 

verschrikkelijk zijn best om er thuis het beste van te maken! We krijgen mooie foto’s, filmpjes en 

werkstukjes binnen. Dat is echt genieten! 

 

De klassenteams voorzien u van werk dat u met uw kind kunt maken, maar wij realiseren ons dat het 

thuis anders is dan op school. Het is het allerbelangrijkste dat het goed met iedereen gaat. Is het 

werk niet af, dan hebben we daar alle begrip voor. Neem alsjeblieft ook tijd om lekker buiten te 

spelen en te bewegen met dit mooie weer. Een ook samen gezelschapsspelletjes doen is goed voor 

de ontwikkeling! 

Wij gaan ervan uit dat aanstaande dinsdag er vanuit de regering een aankondiging komt dat de 

scholen nog langer gesloten zullen blijven. Laten we er daarom voor zorgen dat we het thuis werken 

aan het schoolwerk lang kunnen volhouden.   

In de afgelopen week zijn de personeelsleden af en toe op school geweest om werk voor te bereiden 

en om lespakketten uit te delen. Veel werk wordt ook vanuit huis gedaan. 

Helaas moesten we de Noodopvang en de opvang door het Zandkasteel op donderdag en vrijdag 

sluiten nadat we te horen hadden gekregen dat één van onze leerlingen ziek geworden was. Na 

overleg met de GGD en een grondige schoonmaakactie kunnen we de leerlingen van ouders in 

cruciale beroepen vanaf maandag 30 maart weer gaan opvangen. Om de kans op besmetting klein te 

houden proberen we daarom zo min mogelijk leerlingen op te vangen. Er is en blijft een groot 

gezondheidsrisico alhoewel we er natuurlijk alles aan doen om dat te voorkomen. 

 

We zijn aan het onderzoeken hoe we kunnen gaan beeldbellen met onze leerlingen. De eerste 

experimenten lopen al. Als we daar meer informatie over hebben, dan laten we u dat natuurlijk 

weten. 

 

Voor nu wens ik u allen een goed weekend. Hopelijk kunt u even ontspannen zodat u weer 

opgeladen aan de nieuwe week kunt gaan beginnen. 

Met een hartelijke groet en blijf gezond, 

 

Trix Stὅve,  

Directeur Mozarthof 

 


